Informace o zpracování osobních údajů
Odesláním webového formuláře do soutěže o ceny (pravidla soutěže zde) bere každý hlasující na
vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže o ceny (tj. s jejich
odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele i organizátora soutěže), a to v rozsahu: jméno,
příjmení a emailová adresa, v případě výherců též adresa pro doručování.
Osobní údaje budou užity pro účely realizace soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to po dobu
trvání soutěže dle pravidel soutěže a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a
realizace výher. Osobní údaje výherců budou dále archivovány v omezeném rozsahu, je-li to
odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele (zejména pro účely plnění daňových
povinností pořadatele a z důvodu vymáhání a ochrany práv pořadatele – po dobu trvání zákonných a
promlčecích lhůt).
Správcem ve smyslu příslušných právních předpisů je pořadatel (Mastercard Europe SA, organizační
složka, se sídlem Praha 1, Na poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ: 69345724, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 34449) a zpracovatelem organizátor
(Ogilvy s.r.o., se sídlem Praha 7, Bubenská 1, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 25120158).
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není účast v soutěži možná.
Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých údajů a případně
požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty
nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních
údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a/nebo
organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže,
případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací
této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
Osobní údaje soutěžících nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou případu, kdy
zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení,
soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce či zpracovatele osobám,
které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.
Práva účastníků soutěže je možné uplatnit na kontaktu lucie.pavlu@ogilvy.com. Na tomto e-mailu
může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro
ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho
Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů. Soutěžící má právo na přístup k osobním
údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a
odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidace/výmaz osobních údajů). Soutěžící má též právo na přenositelnost výše uvedených osobních
údajů (tj. získat osobní údaje od pořadatele nebo organizátora a předat je jinému správci).

